
PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE – TIL SKOLEN  

Førskoletrening. 

 

Barnehagen skal sammen med foreldre og skole legge til rette for at barna skal få en trygg og 

god overgang fra barnehage til skole og til fritidsordning. Førskoletiden i barnehagen skal 

være en spesiell tid.  

VÅRT MÅL: 

• Skape samarbeid med foreldrene, utveksle kunnskap og gi dem informasjon om vårt 

førskoletilbud. 

• Samarbeid med skolene (jmf. Stavanger Kommunes årshjul for overgangen til skole). 

• Gi 5-åringene erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som danner grunnlag for en trygg 

skolestart. 

• Gi 5-åringene motivasjon, glede og skape nysgjerrighet. 

• La 5-åringene bli kjent med hva som skjer i skole og skolefritidsordning. 

• Selvstendighetstrening i utelek, garderobe- og toalettsituasjonen. 

• Gi 5-åringene mulighet for medbestemmelse i valg av tema og lek. 

Førskoletreningen skjer i både i hverdagssituasjoner og i planlagte grupper. Førskolegruppa 

møtes en gang i uka og har ofte en turdag i løpet av uka. Førskoletreningen tar utgangspunkt 

i Lekbasert læring.  

 

LEKBASERT LÆRING 

Førskoleopplegget bygger på at barn lærer best gjennom lek. 5-åringene har behov for å 

oppleve noe meningsfylt og engasjerende. De har behov for å delta, samspille og være aktive 

når de lærer. Leken er alltid i fokus. Trygge og varme relasjoner både til de andre barna og til 

de voksne er vesentlig for at førskolebarnet skal trives, leke og utfolde seg og lære. Vi ønsker 

å vise engasjement og begeistring. Vi ønsker å være omsorgsfulle voksne som ser og 

anerkjenner barnets innspill og ønsker, men som også kan trøste og veilede når ting blir 

vanskelig. Vi skal sette tydelige rammer og grenser som formidles som positive 

forventninger. Vi ønsker en tid med opplevelser, humor og glede.  

Opplegget har fire kjerneområder: 

Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse er balansen mellom delferdigheter som består av samarbeid, selvkontroll, 

selvhevdelse, ansvarlighet og empati. Sosial kompetanse er viktig for å få til en god 

skolestart, fremme læring og forebygge mobbing og utestenging. Det er viktig at 

førskolebarna er inkludert i et fellesskap, vennskap og lek med de andre i gruppen. Dette 

styrker barnets sosiale personlige utvikling. Vi jobber for at barna skal bli mer selvstendige, 

kjenne at de mestrer ulike situasjoner og utvikler et positivt selvbilde. 



Dette gjør vi for å jobbe med sosial kompetanse og selvstendighet: 

• Oppmuntrer til å hjelpe hverandre. 

• Lager sosiale normer for førskolegruppa. 

• Opplever og samarbeider om ulike oppgaver. 

• Lærer om vennskap. 

• Opplever gleden av å dele med andre. 

• Øver på å sette ord på egne og andres følelser. 

• Øver på å utsette egne behov og vente på tur. 

• Øver på å takle frustrasjon som f. eks tåle å tape eller tåle å ikke få viljen sin. 

• Stiller krav om å fullføre oppgaver som er påbegynt. 

• Stiller krav om å gjøre noe de ikke selv har lyst til. 

• Kunne kle av og på seg selv. 

• Kunne klare seg selv på toalettet. 

• Kunne si sitt eget fornavn og etternavn. 

• Kunne ta initiativ og be om de de trenger. 

• Kunne ta imot felles beskjed i en gruppe. 

• Øver på å rekke opp hånden hvis de skal si noe. 

• Samtaler om forventninger til skolen. 

 

Språk: 

Språk er viktig for å kunne sette ord på opplevelser og følelser, for å forstå fortellinger, for å 

samhandle med andre og for å delta i rollelek. Vi bruker dialogisk lesning som metode for å 

stimulere til språklig utvikling hos førskolebarna. Den voksne starter dialog om boka. Vi 

legger vekt på høytlesing som skal gi en fellesopplevelse, skape leseglede, og stimulere 

lytteferdighetene. Dialogen skal stimulere ordforråd og styrke språkforståelsen hos 

førskolebarnet. 

Dette gjør vi for å øke barnets språklige kompetanse: 

• Rim, regler og dikt. 

• Høytlesning og dialog etterpå. 

• Fokus på lydene til bokstavene. 

• Gjenfortelling. 

• Rollelek og dramatisering. 

• Å lage bøker – oppdage skriving. 

• Lage førskolebok? 

• Klappe stavelser. 

• Leker med ord, bokstaver og lyder. 

• Lager en bok eller en plakat der vi viser i bilder de ulike skolene 

  



 

Selvregulering: 

Selvregulering innebærer viljestyrt atferd. Selvreguleringen hjelper barnet til å tilpasse seg 

den sosiale konteksten og er derfor et viktig grunnlag for utvikling av faglig og sosial 

utvikling. Utvikling av fleksibel oppmerksomhet, arbeidsminne og impulskontroll er nært 

knyttet til hjernens modning, men også miljøet spiller en stor rolle. De fleste regelleker og 

spill stimulerer selvregulering, så her kan foreldrene også gjøre en stor innsats.  

 

Spill og leker som vi bruker er: 

• Ulike brettspill. 

• Idrettsaktiviteter, fotball, ballspill, dansing og svømming. 

• Frilek og leker den voksne setter i gang – lekbasert læring. 

• Avspenning og ro. 

 

Matematikk: 

Læring skjer ved at barna undersøker og eksperimenterer. Læring styrkes av at den voksne 

stimulerer til samtale og bruker ulike leker og materiell bevisst. Det er viktig at pedagogen 

vektlegger å få gjøre den samme aktiviteten mer en gang. Etter hvert blir barna tryggere på 

de matematiske begrepene og kan få vanskeligere utfordringer. Det er lagt vekt på fire 

områder.  

• Tall 

• Måling  

• Geometri  

• Statistikk 

 

Vi vil jobbe med temaer som faller inn under fagområdene i rammeplanen og som går ut ifra 

barnas interesser. Oppgavene hentes i fra heftet Lekbasert Læring i barnehagen. Det er stor 

romslighet for å kunne tilpasse opplegget til egen barnegruppe. De planlagte lærings-

situasjonene skal oppleves meningsfulle og lystbetonte for barna. Barna skal få oppleve at de 

har innflytelse over aktivitetens innhold. 

• Vi har førskolegruppe omtrent 2 ganger i uka 

• Vi har to selvreguleringsleker pr. uke 

• Vi øver på å ha små «pauser» i gruppa. 

 

 

 

 



FELLESAKTIVITET samarbeid i hele virksomheten. 

Ved oppstart av nytt barnehageår har vi et møte hvor årshjul og planer samkjøres. Vi ønsker 

at førskolebarna skal få opplevelser av å være i et større fellesskap. Forslag til 

fellesaktiviteter å velge mellom: 

• Sporløype 

• Leie en gymhall 

• Konkurranse for voksne 

• Felles busstur/skitur/fjelltur 

• Svømming 

• Skøyting 

• Felles opptreden – «show» 

Vi samarbeider på tvers av byggene og utveksler erfaringer og ideer.  

 

BLI KJENT MED SKOLEN 

Vi har samtaler og jobber for å bli kjent med skolen til alle barn i gruppa. Vi drar på besøk til 

nærskolen til barnet og leker i skolegården. Vi lager egen bok, eller en presentasjon av 

skolene så kan henge på veggen. 

 

Informasjon til foreldrene:  

Det er satt av tid til to foreldresamtaler, en på høsten og en tidlig om våren der vi skal fylle 

ut skjema som skal sendes til skolen. Skjemaet skal inn innen 15.april. 

September til oktober har vi et spesielt fokus på flerspråklige barn og gjør observasjoner på 

barnas språkutvikling. Vi bruker eget kartleggingsskjema som senere legges inn i 

overføringsskjema til skolen. 

Lure tips og gode samtaler gir trygge foreldre, som igjen gir trygge barn. Hvordan vi 

forbereder foreldrene: 

1. Informerer om førskolegruppen. 

2. Avklarer forventninger til foreldre og barnet. 

3. Avklarer forventninger foreldrene har til oss. 

4. Forbereder foreldrene om skolens årshjul. 

5. Forbereder foreldrene på at det er mindre kontakt med skolen. 

6. Forbereder foreldrene til at det kreves større grad av selvstendighet, påkledning, 

toalettbesøk, at barna passer på sine egne ting, venter på tur og tåler å tape. Dette 

kan foreldrene også øve på hjemme.  

7. Barnet har opplevd å være eldst i barnehagen og har fått spesiell oppmerksomhet. På 

skolen blir de yngst igjen. Snakke med barnet om dette. 

8. Lurt å spille ulike spill, samtaler, høytlesning osv. 



9. Lurt å begynne på SFO to uker før skolestart. Gi informasjon om barnet. Kjenner dere 

noen? Knytte kontakter. 

10.Lurt å engasjere deg i de andre barna, delta på ulike aktiviteter. 

 

11.Nok søvn, god mat og fysisk aktivitet       

12.Tenk over: viser barnet glede over å være førskolebarn? Venner på gruppa? Forteller 

barnet om lek og morsomme opplevelser? 

 

Hver barnehage lager sitt eget årshjul. 

Årshjulet tilpasses på den enkelte avdeling hver høst etter samarbeidsmøte: 

• Aktiviteter og pedagogisk innhold settes av pedagogisk leder 

• Felles aktiviteter bestemmes i august 

• Avslutningen for 5-åringene bestemmes, diskuteres i august 

 


